
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

Andreu  Collado  i  Garcia  i  Víctor  Xercavins  i  Garcia,  regidors  del  Grup  Municipal  BLOC-
Compromís,  fent  ús  de  la  legalitat  vigent,  d'acord  amb  l'article  97  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant el ple de
l’Ajuntament de Museros, per a la seua discussió i aprovació, la següent:

MOCIÓ SOBRE LES RETALLADES ALS SERVEIS PÚBLICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1 / 2012, de 5 gener, del Consell,
de  mesures  urgents  per  a  la  Reducció  del  Dèficit  en  la  Comunitat  Valenciana,  que  afecta
greument els drets laborals i retributius de centenars de milers de valencians i valencianes. 

Estes mesures juntament amb d’altres comporten un atac directe al  sector públic i  als seus
professionals. I no sols això, sinó que també afecten greument el conjunt de la ciutadania: en
l’atenció sanitària que rebran, en la formació educativa que tindran els nostres fills i filles, en
l’accés al transport públic i a l’administració de Justícia,  en les prestacions dels serveis socials i
en general en tots els serveis que es reben de l’administració pública. 

A  açò  s’afegeixen  les  retallades  de  recursos  humans,  materials  i  econòmics  dels  centres
públics,  que en el  cas del nostre poble es concreten en deutes del govern valencià amb el
mateix  ajuntament,  amb el  Col·legi  Públic  Blasco Ibáñez i  amb l’IES Museros i  que també
podrien afectar certes prestacions socials i l’actual nivell d’assistència al centre de salut.

La gravetat que revesteix la situació econòmica de la Generalitat Valenciana no és imputable  en
cap cas als treballadors i treballadores de la funció pública ni d’altres sectors que estan pagant-
ne les conseqüències.

La solució presa pel Govern Valencià davant la falta de recursos a causa, sobretot, de la seua
pròpia gestió ha sigut carregar contra els treballadors del sector públic, apujar els impostos i
retallar en mitjans materials i humans per a la prestació de serveis a la ciutadania valenciana.

És per tot això que,



L’Ajuntament  de Museros,  a  proposta  del  Grup Municipal  BLOC-Compromís,  pren els
següents acords:

ACORDS:

1. Instar el Govern de la Generalitat a retirar el Decret Llei de forma immediata.

2.  Instar el Govern de la Generalitat a obrir una autèntica negociació amb els sindicats, 
agents socials i buscar un consens amb els grups polítics de les Corts  per a intentar 
optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l'Administració sense disminuir els 
serveis.

3. Demanar a les diferents conselleries que mantenen deutes amb l’Ajuntament de 
Museros i els diferents serveis públics al nostre municipi que facen front als pagaments 
pendents

4. Instar el govern de la Generalitat a reduir el deute eliminant els grans esdeveniments 
deficitaris,  estudiant  alternatives d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint 
la devolució dels diners defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, 
aplicant mesures fiscals que graven l'especulació, recuperant els impostos de donacions,
successions i patrimoni, destituint els gestors irresponsables que han portat a les 
empreses  públiques a la fallida tècnica, eliminant els sobrecostos desproporcionats en 
la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de milions de 
deute i exigint un finançament just que tinga en compte la població valenciana real per 
part del Govern central. 

5. Donar compte del present acord, al president de la Generalitat i als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes

Museros, 14 de febrer de 2012


